
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 2022.02.17

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 17 februari 2022

Närvarande: Claes Hedemo, Per Johansson, Tjonne Andersson, Gunilla Svensson, Fredrik Åkesson, 
Mahlin Blom, Fred Broman, Philip Blom, Frida Andersson, Elin Schön och Heléne Blad

1. Ekonomi
Resultatet för 2021 blev +24.000kr
I kassan har vi 248.621,20 kr.
Det var 290 som kom på julkonserten. Clav kostade 15.000kr, ljud och ljus kostade 8.250kr. 
Resultatet för konserten blev +30.000kr.

2. Drill
Elin och Frida som tar över ledarskapet av drillen önskar byta dag som drillet tränar på och 
ser över lediga tider för lokalen. Det planeras för en ”prova på dag” som kan locka fler att 
drilla. Åldersgräns från 9 år.

3. Musikhelg 9-10/4
Brunnsparkskyrkan är bokad 13.00-19.00. Konsert kl. 17.00 med sportklädsel.
Annonsering i samarbete med Tranås Posten. Heléne gör affisch och biljetter. 
Supporterklubben ordnar med fika under konsertdagen. Gunilla undersöker om vi kan ha 
trivsel efter konserten i Norraby med någon buffé för max 300 kr/kuvert. Respektive är 
välkommen att följa med.
Skulle manskören vilja påannonsera sin konsert med att sjunga ”You never walk alone?” Vi 
ställer frågan på tisdag 22/2 när Claes, Pelle och Heléne har möte med Manskören.
Elin och Frida kollar om Drillet vill vara med på konserten. 

4. Årsmöte
De var bara fyra som svarade på frågan om var vi ska hålla till på årsmötet samt eventuellt 
efterföljande aktivitet på årsmötet. De svar som kommit in är att fortsätta som tidigare med 
bowling, Norraby krog med mat efter årsmötesförhalningarna, en torsdag med räkmacka 
eller smörgåstårta och Gillet med mat och musikquiz. Vi beslutar att hålla årsmötet i år i  
Bowlinghallen som tidigare och ser över detta till kommande år.

5. Saeby 1-3 juli
Boende för 40 personer är bokat i Fredrikshamn. Frukost ingår och troligtvis även 
sängkläder. Claes hör efter om vi kan få Arne Björklund eller Göran Fransén som chaufför 
samt offert. Alternativ två är att Tjonne hör med Blåklintsbuss. Anmälan till redan sker 
genom att betala in 200 kr senast den 1 april. Claes hör med Ewa Hanzén om bidrag för 
resan från Kommunen. Fredrik hör med kåren om det finns någon/några som vill hjälpa till 
att sätta ett program för resan på temat eurovision song contest.

6. Marscher och konserter i sommar
Ungdomsblåset kommer inte delta i de gemensamma marscherna i organiserad form. Fredrik 
sätter program för marscherna tillsammans med Thomas Fristedt. Fördelning av betalningen 
för marscherna sker som vanligt. Claes går på möte med Kommunen den 28/2. Om det blir 
onsdagskonserter önskar vi ha konsert 29/6 vilket skulle bli ett genrep inför resan till Saeby.

 



7. Övriga frågor
Bara de medlemmar som är aktiva ska få vara med i den gamla Facebookgruppen för att vi 
ska kunna ha den som informationskanal. Philip tittar på detta.

Vi behöver fortsätta rekrytering av medlemmar. Vi går ut med en annons där vi styr vilka 
instrument vi söker. Claes och Tjonne tittar på detta tillsammans.

8. Nästa möte 
Torsdagen den 17 mars kl. 18.15.

Anteckningar förda av Heléne Blad


